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Metodiske tips om innlæring av ord 
og grammatikk
Byggeplassen er et hefte med praktiske og enkle
tips til aktiviteter som kan brukes til å lære inn 
ord og grammatikk i engelsk- og fremmed-
språkundervisningen. Tipsene er utformet slik at 
elevene og læreren skal kunne ta dem i bruk med 
få forberedelser, samtidig som de kan tilpasses 
ulike situasjoner, ferdighetsnivåer og behov. 
Mange av tipsene legger også opp til at elevene 
kan være med på å påvirke utformingen av og 
innholdet i aktivitetene. Heftet legger først og 
fremst vekt på innlæring av ord og grammatikk, 
men elevene får brukt andre ferdigheter også. 
De må lytte, lese og snakke underveis – og ikke 
minst samarbeide med andre elever.

Grunnleggende forståelse av grammatikk og
strukturer er avgjørende for å lykkes med språk-
læring. På samme måte kreves et minimum av 
relevant vokabular for å være i stand til å kommu- 
nisere effektivt. Derfor har det vært et mål for 
oss at tipsene skal bidra til at elevene får øve på 
å forstå og bli forstått og uttrykke seg presist på 
målspråket, selv med et begrenset ordforråd.

Ved å se på læring av nye ord og grammatikk som 
deler i et byggesett ønsker vi å få frem hvor viktige 
disse aspektene er i språklæringen, samtidig som 
vi vil ufarliggjøre dem og legge opp til mer lek og 
moro i undervisningen. På denne måten håper 
vi å bidra til bedre læring og inspirere lærere
og elever til å utvikle andre måter å lære ord og 
grammatikk på enn den tradisjonelle puggingen. 

Lek, bevegelse, konkurranse og kreativitet er 
gode motivasjonsfaktorer i klasserommet, og 
derfor er mange av tipsene utformet med dette 
i tankene. Tipsene kan likevel enkelt tilpasses, 
og de forskjellige elementene kan fjernes eller  
legges til, alt etter hva faglærer ønsker å legge 
vekt på, og hva klassen har behov for.

Alle klasser er ulike, og det har vært et mål for oss 
at flest mulig av tipsene skal kunne brukes i en  
eller annen form i de aller fleste klasserom, 
uavhengig av språk, trinn og nivå.

Byggeplassen er det fjerde heftet i Fremmed-
språksenterets serie med metodiske tips, og det 
er skrevet i samme stil som heftet for lesing, Det 
er verdt å lese, heftet for muntlige ferdigheter, 
Med tunga på glid og ørene på stilk, og heftet for  
skriving, Skriveverkstedet. 

Tipsene er delt inn i to hovedkategorier: ordinn-
læring og grammatikk. I tillegg er hver av de to 
hovedkategoriene delt inn i forskjellige under-
kategorier for å gjøre det enklere å finne frem til 
en passende aktivitet. Inndelingen er veiledende 
og ikke absolutt, og mange av tipsene kan også 
brukes i andre former. En gruppeaktivitet kan for 
eksempel også gjennomføres i plenum, mens en 
paraktivitet kan gjennomføres i grupper. Kanskje 
vil også flere av aktivitetene inspirere til språk-
bruk og språklæring som går utover læring av 
nye ord og grammatikk? Alle aktivitetene i dette 
heftet foreligger også digitalt på Fremmedspråk- 
senterets nettsider.

Vi håper at Byggeplassen vil motivere elever og 
lærere til å ha det gøy når de skal lære seg ord 
og grammatikk på engelsk og fremmedspråk, og 
at det vil bidra til nye og kreative måter å lære og 
undervise engelsk og fremmedspråk på.

Halden, november 2020
Soléna Pradayrol og Øystein N. Øksenvåg
Fremmedspråksenteret
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En vokabularvariant av fire på rad for å repetere 
viktige ord.

Tidsbruk:
30 minutter 

Forslag til gjennomføring:
• Klassen og læreren lager i fellesskap et 
 rutenett med sju ganger sju ruter med  
 norske oversettelser av relevant vokabular.  
 Læreren kommer med forslag til viktige ord 
  som skal være med, og elevene lager hver  
 sin kopi. Elevene kan gjerne fylle inn egne
  ord, så lenge disse ordene er kjent for alle.
• Elevene konkurrerer mot hverandre to og 
  to. Elev A begynner med å velge en rute og 
  sier ordet på målspråket. Hvis svaret er riktig,  
 krysses det ut. Turen går videre til elev B.
• Når en av elevene har krysset av fire ruter på 
  rad, vinner han eller hun partiet.

• Spillet fortsetter helt til det er umulig å lage 
  flere rekker med fire på rad. 
• Eleven med flest firerrader vinner.

Tilpasning: 
Motstanderne kan velge ord for hverandre. 
Hvis man klarer å oversette ordet, får man lov 
til å krysse av en selvvalgt rute.

Fire på rad 

Elevene kaster terninger for å bestemme hvilke 
ord de skal oversette.

Tidsbruk:
15 minutter

Forslag til gjennomføring:
• Klassen lager i fellesskap et rutenett med 
  seks ganger seks ruter utfylt med norske  
 ord, gjerne i bestemt og ubestemt form.  
 Læreren kommer med forslag til viktige ord, 
  og elevene lager hver sin kopi. Elevene kan 
  gjerne fylle inn egne ord, så lenge disse er 
  kjent for alle.

• Elevene spiller mot hverandre i par, og hvert 
  par får utdelt to terninger. Elev A begynner 
  med å kaste terningene. Én terning bestemmer
  den vertikale aksen, og én terning bestemmer
 den horisontale aksen. Eleven skal, uten hjelpe- 
 midler, skrive ned ordet på målspråket i ruten
  som terningene har bestemt. Hvis svaret er 
 riktig, er ruten tatt. Hvis svaret er feil, er ruten
  fortsatt åpen.
• Når elev A er ferdig, fortsetter elev B. 
• Eleven som har flest riktige ord etter for  
 eksempel ti minutter, har vunnet.

Ordterninger  
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Elevene duellerer som cowboyer og samler 
poeng ved å oversette ord eller fraser så raskt 
som mulig.

Tidsbruk:
15 minutter 

Forslag til gjennomføring:
• Klassen og læreren finner frem til ord og  
 uttrykk på målspråket knyttet til et bestemt  
 tema, og læreren skriver dem på tavla.
• Hver elev skriver ned fem av ordene på fem 
  forskjellige ark med oversettelse på baksiden.

• Elevene finner en duellant, og duellantene 
  står inntil hverandre rygg mot rygg. Begge  
 holder et av de fem arkene opp foran seg 
  med det norske ordet på forsiden. De tar tre 
  skritt fra hverandre samtidig som de teller 
  ned – «Tre, to, én!» – på målspråket. Deretter 
  snur de seg så raskt de kan og oversetter 
  ordet på motstanderens ark høyt.
• Eleven som sier ordet først, får motstanderens
  ark. Elevene finner en ny motspiller, og 
  duellen starter på nytt.
• Når tiden er ute, stopper læreren aktiviteten. 
 Eleven med flest ark vinner.

Cowboyduellen

Ord & 
grammatikk
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Dette er en førlesingsaktivitet som egner seg 
godt til å introdusere et nytt tema. Elevene finner 
ut hva utvalgte ord i en tekst betyr, og deler  
ordene inn i kategorier.

Tidsbruk:
15–30 minutter

Forslag til gjennomføring:
• Læreren velger en sang, lydfil eller video og 
  plukker ut enkeltord, uttrykk eller fraser fra 
  teksten som han eller hun viser på tavla.
• Elevene jobber i par. De skriver ordene fra 
  tavla på lapper (ett ord per lapp) og samler 
 dem i en bunke.
• Elevene bytter på å trekke en lapp og lese 
  ordet høyt. Hvis begge elevene kjenner ordet  
 fra før, skriver de initialene sine på lappen og  
 legger lappen i en bunke. Ukjente ord eller 

  ord som bare én av elevene kjenner fra før, 
  legges i en annen bunke.
• Elevene går gjennom denne bunken  
 sammen, gjerne med hjelp av ordbok.
• Når elevene har kontroll på alle ordene, sprer  
 de lappene fra begge bunkene ut på bordet 
  og deler dem inn i minst to, men gjerne flere, 
  kategorier. Elevene står fritt til å bestemme 
  hvilke kategorier de vil bruke. 
• Læreren ber hver gruppe fortelle kort hvilke 
  kategorier de har valgt – og hvorfor. Dette 
  kan skje på norsk.
• Til slutt deler læreren ut teksten eller viser den 
 på skjermen, og klassen kan begynne å jobbe 
  med den. 

Ordkategorier
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Vokabularkast 
En terningkastaktivitet for å repetere ord og ut-
trykk knyttet til et bestemt tema på forskjellige 
måter og sette dem inn i en sammenheng.

Tidsbruk:
15 minutter 

Forslag til gjennomføring:
• Klassen og læreren velger et tema og skriver 
  en liste med ord knyttet til temaet på tavla.
• Elevene går sammen i grupper. Hver gruppe 
  får utdelt en terning, penn og papir. 
• En av elevene i gruppen velger først et av  
 ordene på tavla og skriver det ned, uten 
  å vise det til resten av gruppen. Eleven kaster 
  deretter terningen. Hvilken oppgave han  
 eller hun skal løse med det valgte ordet, er  

avhengig av hvilket tall terningen viser. De andre 
elevene skal prøve å gjette hvilket ord det er 
snakk om.

Terningen viser én: Beskriv ordet uten å bruke det.
Terningen viser to: Tegn ordet.
Terningen viser tre: Finn synonymer eller si hva 
du kan gjøre med det ordet beskriver.
Terningen viser fire: Nevn det du assosierer 
med ordet.
Terningen viser fem: Mim ordet.
Terningen viser seks: Finn antonymer eller si 
hva du ikke kan gjøre med det ordet beskriver.

Tilpasning: 
Leken kan spilles med og uten poeng. Hvert  
riktige svar kan for eksempel gi ett poeng.
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Elevene repeterer vokabular gjennom en omvendt 
vokabularquiz. Elevene får en definisjon og skal 
gjette hvilket ord det er snakk om. 

Tidsbruk:
30–45 minutter

Forslag til gjennomføring:
• Læreren fordeler klassen i grupper på tre–fire 
  elever.
• Hver gruppe velger en kategori, for eksempel  
 aktiviteter, transport, værmelding eller steder. 
• De velger fem ord som tilhører kategorien, 
  og skriver ned en setning som forklarer  
 hvert av ordene. Deretter rangerer de  
 ordene fra enklest til vanskeligst.

• Læreren samler inn elevenes arbeid og kan 
  enten kopiere tabellen (se illustrasjon) på 
 tavla eller skrive spørsmålene inn i det digi- 
 tale verktøyet Jeopardylabs. 
• Nå begynner spillet. Gruppene velger en 
  kategori og en poengsum. Hver gruppe 
  kan kun få ett spørsmål av gangen. Gruppene
  kan ikke velge ruter i den kategorien de har
 lagd selv.
• Når alle rutene er brukt, teller gruppene 
  opp poengene sine, og vinneren kåres.

Jeopardy
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En versjon av Alias med forberedte hint. Elevene 
skal gjette så mange ord som mulig på to minutter 
og får maks fire hint per ord.

Tidsbruk:
15 minutter

Forslag til gjennomføring:
• Elevene deles inn i grupper på fire. 
• Elevene skriver (hver for seg) et ord på mål- 
 språket øverst på en lapp. Nedenfor ordet 
  skriver eleven fire stikkord som beskriver det  
 valgte ordet. Hver elev bør lage minst fem  
 lapper. Det er viktig at klassen kjenner ordene.
• Læreren samler inn lappene og fordeler dem 
  på gruppene, slik at hver gruppe har en bunke 
  med lapper. Bunken plasseres opp ned midt 
  på bordet.

• Hver gruppe deles inn i to lag, og elevene 
  spiller to mot to. Hvert lag får to minutter på 
  seg til å gjette så mange ord som mulig. Lag 
  A starter. Den ene eleven trekker en lapp og 
  leser opp stikkordene, og den andre eleven 
  gjetter hvilket ord det er snakk om. Det er 
  også lov å lage setninger med stikkordene, 
  men det er ikke lov å bruke ordet som skal 
  gjettes. Når den ene eleven har gjettet, bytter 
  de to elevene roller. Etter to minutter er det 
  lag B sin tur.
• Lagene får ett poeng per ord. De kan si «pass», 
  men da får de et minuspoeng.

Ett ord – fire hint 
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Dette er en konkurransepreget ordinnlærings-
aktivitet for å øve på vanskelige ord og uttrykk. 
Elevene skal oversette, huske betydningen av 
og forklare ordene til de andre for å få poeng.

Tidsbruk:
15 minutter

Forslag til gjennomføring:
• Læreren velger ut enkeltord, uttrykk eller  
 fraser fra en tekst som kan være utfordrende 
  for elevene å forstå.
• Læreren skriver ned ordene i en liste på 
  venstre side av tavla. Klassen deles inn i små 
  grupper, og resten av tavla deles inn i så 
  mange kolonner som det er grupper i klassen.
• Elevene skal samarbeide i gruppen for å 
  finne ordenes betydning. De får tilgang til 
  alle hjelpemidler.

• Når elevene i gruppen har forstått et ord, 
  løper en av dem til tavla, setter en strek over 
  ordet i listen til venstre og skriver ned ordet 
  i kolonnen som tilhører gruppen.
• Når et ord i listen er streket over, kan det 
  ikke brukes av en annen gruppe. 
• Elevene fortsetter helt til alle ordene i listen 
  er streket over og skrevet inn i gruppenes 
  kolonner.
• Læreren ber hver gruppe om å oversette 
  og forklare ordene de har skrevet inn i sin 
  kolonne, for resten av klassen. Hvis de husker 
  hva et ord betyr, får de et poeng. Hvis de har
  glemt hva et ord betyr, får de et minuspoeng. 
• Læreren går gjennom alle ordene, og gruppen
  med flest poeng vinner.

Ordbokløp

Med denne varianten av Alias gjentas temagloser 
på fire forskjellige måter. Målet er å forklare og 
gjette flest mulig gloser. 

Tidsbruk:
30 minutter

Forslag til gjennomføring:
• Klassen blir enig om et tema, og hver elev  
 skriver ned fem forskjellige gloser innenfor  
 temaet, ett ord per lapp. 
• Elevene spiller to mot to i grupper på fire eller 
 seks. De samler lappene sine i en bunke. 
  Samme ord kan forekomme flere ganger.
• Første runde: Elev A trekker en lapp fra 
  bunken og prøver å forklare ordet uten å 
  bruke det aktuelle ordet. Elev B skal gjette flest 
  ord på ett minutt. For hvert ord eleven gjetter  

 riktig, får han eller hun poeng og beholder 
  lappen. Turen går videre til neste par frem 
  til bunken er tom. Elevene bytter roller for 
  hver runde. Poengsummen for runden 
  skrives ned.
• Andre runde: Lappene samles i en bunke 
  igjen, og prosedyren gjentas, men denne 
  gangen får elev A kun si ett ord for å hjelpe 
  elev B til å gjette riktig ord. 
• Tredje runde: I denne runden skal elev A 
  mime, synge eller lage lyder for å få elev B på 
  sporet av ordet.
• Fjerde runde: Denne gangen skal elev A 
  tipse elev B ved å stille seg opp i en positur. 
  Det er ikke lov å lage lyder eller bevege seg.
• Laget som har samlet flest poeng etter de 
  fire rundene, vinner.

Tiden er ute!
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I denne førlesingsaktiviteten utfordres elevene 
til å hente frem førkunnskapene sine og utarbeide
et felles ordforråd knyttet til et tema. Gruppene 
må bli enige om de ti nøkkelordene som de 
mener er viktigst.

Tidsbruk:
30 minutter

Forslag til gjennomføring:
• Læreren deler elevene inn i grupper på fire. 
  Hver gruppe får et A3-ark som de skal dele 
  inn slik illustrasjonen ovenfor viser. Elevene 
  legger arket mellom seg og får tildelt hvert  
 sitt av de ytterste feltene. 
• Læreren velger ut en tekst, sang eller video 
  og informerer klassen om tekstens tema, 
  for eksempel en veibeskrivelse.
• Først jobber elevene hver for seg. De finner  
 ord og uttrykk som de selv mener er viktige 
  for å kunne kommunisere om temaet. De 
  må gjerne bruke læreboken eller ordbok. 
  Elevene skriver ordene ned i sitt eget felt på 
  arket. 

• Deretter skal elevene bli enige om de ti 
  nøkkelordene som de tror vil dukke opp i 
  teksten læreren har valgt. 
• De skriver ordene de er enige om, i midten.
• Læreren ber gruppene om å presentere de 
  ti nøkkelordene de har valgt.
• Læreren leser eller spiller av teksten, og 
  elevene krysser av nøkkelordene hvis de 
  blir nevnt.
• Gruppen som hadde flest nøkkelord til 
  felles med teksten, vinner.

Tilpasning: 
De ti nøkkelordene kan brukes som utgangs- 
punkt for en felles diskusjon eller for å skrive en 
tekst om temaet.

Våre ti nøkkelord
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En gruppeaktivitet hvor elevene skal skrive ned 
temabaserte gloser i alfabetisk rekkefølge.

Tidsbruk: 
15 minutter 

Forslag til gjennomføring:
• Elevene deles inn i mindre grupper.
• Læreren foreslår et tema, og klassen velger 
  en bokstav i alfabetet som startpunkt.
• Deretter er oppgaven å skrive ned gloser  
 som kan knyttes til temaet, i alfabetisk rekke- 
 følge. Hvis temaet er jul og klassen har valgt 

  a som startpunkt, kan for eksempel de to 
  første ordene være advent og barn. Elevene 
  kan hoppe over vanskelige bokstaver.
• Hvert ord skal begrunnes med en setning 
  om hvorfor det er relevant for temaet. For 
  eksempel: «Advent er tiden før jul» og «Alle 
  barn elsker jula».
• Klassen går gjennom svarene i plenum.

Tilpasning: 
Etter at aktiviteten er ferdig, kan ordene danne 
utgangspunkt for lengre skriftlige, individuelle 
tekster. 

Alfabetet

I dette spillet, som er inspirert av kortspillet 
Dobble, skal elevene gjenkjenne ordene som 
dukker opp to ganger, uavhengig av form og 
farge.

Tidsbruk:
15–30 minutter

Forslag til gjennomføring:
• Læreren velger ut 18 ord på målspråket 
  som elevene skal lære eller har behov for å  
 repetere, og skriver dem opp på tavla.
• Elevene skriver ned ti av disse ordene på et  
 ark. De skriver ordene i forskjellige farger, 
  størrelser og retninger. Hver elev fyller ut 
 minst fem ark med ti ord.

• Elevene går sammen i grupper på fire. De 
  samler arkene sine, blander dem og legger 
  dem i en bunke.
• Hver elev får utdelt et av arkene fra bunken 
  og legger det foran seg på bordet. 
• Elevene snur etter tur det øverste arket i 
  bunken og legger det i midten. Målet for 
  hver elev er å være den første til å finne et 
  ord som står både på sitt eget ark og på  
 arket i midten. Ordet sies høyt, og eleven 
  må vise hvor det er, på begge arkene. Eleven 
  som svarer først, får arket i midten og  
 legger det øverst i sin bunke. 
• Spillet fortsetter til alle arkene er tatt. Eleven 
  med flest ark foran seg på slutten av spillet 
 vinner.

Dobbelt opp
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Elevene konkurrerer om å skrive ned så mange 
unike ord som mulig knyttet til et kjent tema. 

Tidsbruk:
15 minutter 

Forslag til gjennomføring:
• Læreren skriver et tema klassen er kjent 
  med, på tavla.
• Elevene deles inn i små grupper.
• Hver gruppe skriver ned så mange unike 
  ord som mulig, det vil si ord som de tror  
 at de andre gruppene ikke kommer til å  
 skrive ned. Ordene skal være knyttet til 
  temaet, og det er ikke lov å skrive ned ulike 
  former av samme ord. Læreren gir noen  
 eksempler på ord som ikke teller som unike 
  ord, for eksempel bil og biler og kjøre, 
  kjørte, kjørt. Elevene får fem minutter på 
  seg. 
• En av gruppene begynner å lese opp det  
 øverste ordet på listen sin. Hvis noen av de 

  andre gruppene også har dette ordet på sin 
  liste, roper de «Stopp!». Alle gruppene som 
  har ordet som ble ropt opp, må stryke det 
  fra listen sin. 
• Turen går videre til neste gruppe, som leser 
  opp fra sin liste. De andre gruppene følger 
  med og roper «Stopp!» hvis de har det 
  samme ordet på sin liste. 
• Når alle ordene er lest opp og gruppene 
  har strøket over ordene som de ikke var 
  alene om å ha på listen sin, kan vinneren 
  kåres: Gruppen som har flest unike ord,  
 vinner.

Tilpasning: 
Aktiviteten kan også gjennomføres med mot-
satte regler, altså at gruppene skriver ned alle 
ordene de tror de andre gruppene skriver ned. 
Gruppene får poeng hvis alle andre grupper 
har det samme ordet. Gruppene kan skrive så 
mange ord de vil.

De unike ordene 
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En temabasert skrive-, lytte- og uttaleøvelse 
der spørsmålskort og svarkort er blandet og 
fordelt rundt om i klassen. 

Tidsbruk:
30 minutter

Forslag til gjennomføring:
•  Elevene i klassen lager hvert sitt spørsmål 
   med svar basert på bestemte ord eller tema. 
   De skriver spørsmålet på én lapp og svaret 
  på en annen lapp. 
•  Læreren samler inn lappene og sjekker at 
   det er gode spørsmål med logiske svar.  
  Deretter legger han eller hun spørsmåls- 
  kortene og svarkortene i hver sin bunke.

• Læreren deler ut ett spørsmålskort og ett  
 svarkort til hver elev. Obs! Samme elev kan 
  ikke ha svaret på spørsmålet sitt!
• En av elevene begynner og stiller 
  spørsmålet på kortet til resten av klassen. 
  De andre elevene må følge godt med. Den 
  av elevene som har det riktige svaret på 
  lappen sin, sier fra og leser svaret høyt. 
  Deretter fortsetter han eller hun og stiller 
  spørsmålet på sitt kort til klassen. 
•  Fortsett slik til alle spørsmålene er besvart.

Spørreloop

En lytteøvelse basert på tekst, sang eller video 
som kan brukes for å forberede eller repetere 
viktige ord.

Tidsbruk:
15–30 minutter 

Forslag til gjennomføring:
• Læreren velger en passende tekst på mål- 
 språket, plukker ut viktige ord fra teksten 
  og skriver dem opp på tavla. Teksten kan 
  være kjent eller ukjent, og den kan være fra 
  læreboka eller andre kilder, for eksempel fra 
  en sang eller en video. 
• Elevene velger ett av ordene fra tavla og 
  skriver det ned, uten å fortelle det til noen 
  andre. 

• Læreren leser opp teksten, og når et av  
 ordene på tavla blir lest opp, skal eleven 
  som har skrevet det, reise seg opp.
• Flere elever kan ha valgt det samme ordet.  
 I så fall er det om å gjøre å reise seg først opp.
• Samme ord kan også forekomme flere 
  ganger i teksten, og derfor er det viktig å 
  være parat helt til læreren har lest gjennom 
  hele teksten.

Tilpasning: 
Leken kan også gjennomføres med flere enn 
ett ord per elev, og læreren kan også fordele  
ordene til elevene for å skape spennende dueller.

Lytt etter ordet ditt
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Ord - i klassen

Mange kjenner leken «Jeg pakker min koffert 
med …» Den egner seg utmerket til å repetere 
ord knyttet til et tema elevene har jobbet med. 
Leken kan lett varieres med andre setninger, for 
eksempel «Hjemme hos meg har vi …» eller 
«I morgen skal jeg kjøpe …».

Tidsbruk: 
15 minutter

Forslag til gjennomføring:
• Elevene går sammen i grupper på fire eller 
  fem. Hver gruppe danner en ring.
• En elev begynner med å si startsetningen 
  på målspråket: «Jeg pakker min koffert med 
  …». Eleven legger til en ting som han eller  
 hun har lyst til å ta med på reise.
• Neste elev gjentar setningen og legger til 
  et nytt ord i tillegg til ordet som alt er nevnt. 
• Slik fortsetter leken helt til en av elevene 
  enten glemmer en av tingene som skal 
  være med i kofferten, eller ikke kommer på 
  flere ting. Gruppen skriver ned setningen 
  og alle tingene de ramset opp. Deretter får 
  eleven som stoppet setningen, lov til å 
  starte på nytt.

• Læreren avslutter leken i plenum. Hver 
  gruppe leser opp sin lengste setning.  
 Gruppen med flest ting i kofferten vinner.

Tilpasning: 
Etter at en setning er skrevet ned, kan det være 
et krav at ordene i denne setningen ikke blir 
brukt på nytt i den nye setningen. Gruppene 
kan da konkurrere både om hvem som har den 
lengste setningen og flest setninger.

Jeg pakker min koffert med …
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Ord - i klassen

Elevene beskriver en person, et dyr, en gjen-
stand eller et sted. De andre elevene skal gjette 
hvem, hva eller hvor det er snakk om.

Tidsbruk:
15 minutter

Forslag til gjennomføring:
• Elevene velger en person, et dyr, en gjen- 
 stand eller et sted som er knyttet til et 
  bestemt tema. De skriver en kort beskrivelse 
  av personen, dyret, gjenstanden eller  
 stedet på et ark uten å bruke det bestemte 
  ordet. De første setningene bør ikke røpe 
  for mye. Nederst på arket skriver de fasiten.

• Læreren samler inn alle tekstene og leser 
  dem høyt. For hver tekst skriver elevene 
  ned ordet de tror teksten beskriver, på et ark.
• Til slutt avslører læreren det riktige svaret, og 
 elevene som har gjettet riktig, får ett  poeng.
  De viser svarene sine til resten av klassen.
• Vinneren kåres når alle tekstene er lest opp.

Tilpasning: 
Aktiviteten kan med fordel gjennomføres i mindre 
grupper der en av elevene har rollen som opp- 
leser. Faglig sterke elever kan i så fall plasseres i 
samme gruppe og få en mer avansert oppgave. 
De kan for eksempel beskrive noe abstrakt, en 
historisk person eller en oppfinnelse.

Hvem, hva eller hvor er jeg?
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Ord - i klassen

Elevene lager tegninger av relevante ord og 
knytter ord og tegninger sammen.

Tidsbruk:
15 minutter

Forslag til gjennomføring:

• Klassen og læreren velger et tema og skriver  
 en liste med ord knyttet til temaet på tavla.  
 Det blir morsomst hvis det er abstrakte ord 
  eller ord som er vanskelige å tegne.
• Hver elev velger et ord og lager en tegning 
  av dette ordet. Han eller hun skriver også 
  ned ordet på en annen lapp.

• Læreren samler inn tegningene og lappene 
  med ord i to forskjellige bunker og deler 
  deretter ut én tegning og én lapp med et 
  ord til hver elev.
• Elevene går rundt i klassen og forsøker å 
  finne parene.
• Når alle tegningene og ordene er satt 
 sammen i par, går klassen gjennom dem 
  i fellesskap. Stemmer ordene og tegningene
 overens?

Tegn ordet

En glosestafett hvor flere lag konkurrerer om å 
oversette gloser på tavla.

Tidsbruk:
15 minutter 

Forslag til gjennomføring:
• Læreren fyller tavla med forskjellige ord og 
  uttrykk på målspråket og på norsk.
• Klassen deles inn i to til fire grupper som 
  samles på rekke og rad foran tavla.
• Læreren velger et ord som står på tavla, og 
  sier oversettelsen eller gir en definisjon av
  ordet. 

• Elevene som står på første rad, skal løpe til 
  tavla og ta på det riktige ordet før de andre. 
  Hver elev har kun ett forsøk, så det kan være 
  lurt å tenke seg om og eventuelt be om råd 
  i gruppen.
• Læreren noterer ett poeng for gruppen som 
  tar på det riktige ordet først. 
• Eleven som fikk poenget, velger neste ord 
  og sier oversettelsen høyt for elevene på 
  neste rad, mens elevene som har svart, stiller 
  seg bakerst i køen i gruppen sin.
• Slik fortsetter stafetten til alle elevene har 
  vært oppe på tavla. Laget som har fått flest 
  poeng, vinner.

Glosestafett
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Grammatikk - Verb

Dette er en variant av tipset Ordterninger og 
kan brukes til å øve på verbbøyninger.

Tidsbruk: 
15 minutter 

Forslag til gjennomføring:
• Læreren deler ut et ark til hver elev. 
• Elevene lager et rutenett med seks ganger  
 seks ruter på arket (se illustrasjonen nedenfor).  
 Elevene fyller inn rutene med verb på norsk. 
  Verbene skal stå i infinitiv og må være kjent  
 for alle.
• Elevene går sammen to og to og bytter  
 rutenett. 
• Hvert elevpar får utdelt to terninger. En av 
 elevene kaster terningene for å finne ut  

 hvilket av verbene i rutenettet han eller 
  hun skal bøye. Den ene terningen bestemmer
  den vertikale aksen, og den andre terningen
  bestemmer den horisontale aksen. Der- 
 etter kaster eleven en av terningene 
 på nytt for å finne ut hvilket pronomen 
  verbet skal bøyes med (1 = 1. person en- 
 tall, 2 = 2. person entall, 3 = 3. person entall, 
  4 = 1. person flertall, 5 = 2. person flertall, 
  6 = 3. person flertall). Læreren bestemmer 
  hvilken tid verbene skal bøyes i.
• Elevene kaster terningene etter tur. Når en  
 elev svarer riktig, markerer han eller hun 
  ruten med forbokstaven sin. Den med flest 
  markeringer vinner.

Verbterninger

18
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Grammatikk - Verb

Elevene lager sine egne lykkehjul for å finne 
ut hvilke verb de skal bøye og bruke til å lage 
setninger.

Tidsbruk: 
15 minutter

Forslag til gjennomføring: 
• Elevene jobber i par.
• Læreren deler ut binders og ark med to sirkler 
  delt inn i åtte «kakestykker». Elevene kan
  eventuelt lage sirklene selv.
• Hvert elevpar fyller ut de to hjulene, ett med 
 åtte verb i infinitiv og ett med åtte personlige 
 pronomener.
• Elevene snurrer lykkehjulene og lager en
 setning som inneholder verbet og pronomenet
 som bindersene har landet på. Verbet skal 

  bøyes i samsvar med pronomenet. Læreren 
  bestemmer hvilken tid verbene skal bøyes i.
• Etter noen runder bytter elevene hjulene med 
  en annen gruppe. 
• Læreren går rundt, hører på setningene og 
  veileder etter behov. Aktiviteten avsluttes når 
  læreren har vært innom alle gruppene.

Tilpasning:
Denne aktiviteten kan også gjøres med digitale 
lykkehjul, for eksempel Wheel Decide.

Verbhjulet 

Elevene lager en spå som de bruker til å repe-
tere bøyning av verb.

Tidsbruk: 
15 minutter

Forslag til gjennomføring:
• Læreren deler ut kvadratiske ark til alle elevene
 i klassen.
• Elevene bretter hver sin spå. De velger åtte 
  verb som de tegner eller skriver på norsk på 
  utsiden av flikene. På innsiden av flikene 
 skriver de oversettelsen og bøyningen av 
  verbet i alle personer.
• Når elevene er ferdige, går de rundt i klassen 
 og finner en partner.

• Elev A sier et tall mellom null og ti på mål- 
 språket. Elev B teller frem til dette tallet og  
 viser innsiden av spåen. Elev A velger en av 
 flikene og oversetter verbet til målspråket. 
  Elev B sieret pronomen som elev A skal bøye 
  verbet med.
• Elev B sjekker svaret ved å løfte fliken. Hvis 
  svaret er riktig, får elev A ett poeng. Deretter 
  bytter de roller.
• Når begge elevene har svart, bytter de spå og 
  finner nye partnere. 
• Når tiden er ute, kårer læreren klassens 
  spåmester, det vil si eleven med flest poeng.

Verbspå 
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Grammatikk - Verb

Elevene må bøye verb riktig for å senke mot-
spillerens skip.

Tidsbruk:
15–30 minutter

Forslag til gjennomføring:
• Elevene går sammen to og to. Sammen velger 
  de ut tolv verb de skal øve seg på å bøye i  
 en bestemt tid. 
• Læreren deler ut et ark med et rutenett med 
 seks ganger tolv ruter til hver elev. De øverste 
  vannrette rutene fra én til seks tilsvarer de  
 personlige pronomenene (A1 = 1. person 
  entall, A2 = 2. person entall, A3 = 3. person 
  entall, A4 = 1. person flertall, A5 = 2. person 
  flertall, A6 = 3. person flertall). De tolv  
 verbene skrives inn ved siden av de tolv 
 lodd rette rutene helt til venstre. De skal stå 
  i infinitiv.

• Elevene plasserer tre skip i rutenettet ved 
 å fargelegge tre sammenhengende ruter 
 horisontalt eller vertikalt. De to mot- 
 standerne skal ikke se hverandres ark.
• Målet er å finne ut hvor skipene til 
  motspilleren er plassert. 
• Elev A velger koordinatene til en rute og 
  bøyer verbet etter pronomenet.
• Hvis bøyningen er riktig, sjekker elev B 
  denne ruten i rutenettet sitt og gir beskjed 
 om den er tom, eller om den er fargelagt. 
  Hvis den er fargelagt, representerer den en 
  del av et skip.
• Hvis elev A får beskjed om at ruten repre- 
 senterer en del av et skip, setter han eller  
 hun et kryss i ruten. Hvis den ikke gjør det, 
  er det lurt å markere den med en prikk, slik 
  at man ikke spør om den samme ruten flere 
  ganger.
• Vinneren er eleven som har funnet flest  
 skip når tiden er ute.

Senke skip
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Grammatikk - Verb

I denne varianten av kortspillet Gris får elevene 
øve seg på gloser og ordklasser.

Tidsbruk:
15 minutter 

Forslag til gjennomføring:
• Læreren deler ut et A4-ark til hver elev.  
 Elevene klipper arket i seks like store lapper.
• Hver elev velger en kategori og skriver seks 
  ord på målspråket som hører til kategorien. 
  De kan for eksempel skrive ned ord i samme 
 ordklasse: seks substantiver, seks adjektiver, 
  seks ulike verb bøyd i 2. person flertall eller 
  ett verb bøyd i presens i alle seks personer. 
• Elevene danner grupper på fire. De samler 
  sammen alle kortene sine til en kortstokk.  
 Kortene stokkes og deles ut. Hver elev får 
  seks kort.

• Målet med kortspillet er å bli den første til å 
  samle seks kort fra samme kategori.
• Elevene sjekker kortene sine uten å vise 
  dem til motspillerne og bestemmer seg 
  for å samle på én kategori. Så velger de bort 
  ett kort de ikke vil ha, og alle teller samtidig 
  til tre på målspråket og sender så dette  
 kortet videre til sidemannen. Kortene sendes 
  videre på samme måte helt til en elev har 
  klart å få seks kort fra samme kategori. 
• Den første som får seks kort fra samme  
 kategori, har vunnet.

Tilpasning: 
Etter at kortspillet er ferdig, kan elevene ut-
fordres til å bruke ordene de har på hånda, til 
å lage eksempelsetninger eller skrive en tekst.

Fem like
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Grammatikk - Setningselementer og 
setningsstruktur

Klasserommet forvandles til en hinderløype. 
Elevene instruerer hverandre ved å bruke sted-
spreposisjoner.

Tidsbruk:
15 minutter 

Forslag til gjennomføring:
• Elevene jobber sammen to og to og skriver 
  ned alle stedspreposisjonene de kommer 
  på, for eksempel foran, mellom, mot, under 
  og over.
• Elevparet lager en hinderløype som illu- 
 strerer betydningen av fem preposisjoner.  
 De skriver ned instruksjoner som viser  
 hvordan man skal gjennomføre hinder- 
 løypen ved å bruke preposisjonene fra  
 listen i riktig rekkefølge.

• To elevpar møtes og instruerer hverandre 
  hinder for hinder.
• De gjennomfører hverandres hinderløype, 
  og laget får ett poeng for hvert riktig gjen- 
 nomførte hinder. 
• Laget som har flest poeng når tiden er ute, 
  vinner.

Preposisjonshinderløype

I denne aktiviteten er målet å se nærmere på 
ord og grammatikk innenfor et tema. Elevene 
plukker teksten fra hverandre og samler ordene 
i ordklassekategorier, for eksempel substantiv, 
verb og adjektiv. 

Tidsbruk:
15–30 minutter

Forslag til gjennomføring: 
• Klassen ramser opp forskjellige ordklasse- 
kategorier og velger ut fire av dem, for eksempel  
substantiv, verb, adjektiv og preposisjoner.  
Andre kategoriseringsmuligheter kan være 
kjønn eller flertall ved substantiv, regelrette og 
uregelrette verb, osv.

• Elevene lager en tabell hvor hver kolonne er 
  en ordklassekategori.
• Læreren deler ut en tekst til elevene. Teksten 
  kan være kjent eller ukjent
• Elevene får deretter i oppgave å gå gjennom 
  teksten og finne ord som tilhører de valgte 
  kategoriene. De skriver ordene inn i de  
 riktige kolonnene i tabellen.
• Når elevene har funnet fem til ti ord per 
  kategori, går klassen gjennom forslagene 
  i plenum. Læreren utfordrer elevene til å 
  finne noen felles kjennetegn for ordene i 
  samme kategori og forklarer eventuelt 
  grammatiske regler og unntak.

Ordklassekategorier
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Grammatikk - Setningselementer og 
setningsstruktur

Elevene jobber med ordstilling ved å lage setninger 
med plakater som de holder opp.

Tidsbruk:
15 minutter

Forslag til gjennomføring:
• Elevene deles inn i grupper. Hver gruppe 
  bestemmer seg for en setning som illustrerer  
 en ordstillingsregel på fremmedspråket, for 
  eksempel plasseringen av adjektiv i en 
  bekreftende setning eller verb i et spørsmål.
• Hvert setningsledd skrives ned på en plakat 
  med stor og fet skrift. 
• Etterpå samler læreren inn arkene med ledd 

  som utgjør en setning, og deler dem ut til en 
  av de andre gruppene. Hver gruppe får 
  beskjed om å gjenskape setningen ved å 
  stille seg i riktig rekkefølge med ansikt og ark 
  vendt ut mot resten av klassen. 
• Elevene utfordres til å fortelle hvilket setnings-
 ledd de er, og forklare hvorfor de står der de  
 står (ordstilling).

Tilpasning:
Det går an å jobbe mer med grammatikk ved å 
bytte ut eller legge til elever/plakater (setnings-
ledd), slik at setningen forandrer tid, kjønn eller 
tall. Klassen kan bli utfordret til å diskutere hva 
endringene gjør med resten av setningen. 

Setningskomposisjon
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Grammatikk - Setningselementer og 
setningsstruktur

En bli-kjent-aktivitet hvor elevene øver seg på 
grammatiske strukturer ved å fortelle morsomme 
fakta om seg selv som enten er sanne eller usanne. 

Tidsbruk:
15 minutter 

Forslag til gjennomføring:
• Elevene skriver ned tre setninger med infor- 
 masjon om seg selv, for eksempel om inte- 
 resser, personlighet og ting de har opplevd. 
 Setningene skal være basert på en bestemt  
 grammatisk struktur, for eksempel fortid eller  
 nektelse. Elevene bestemmer selv om 
 setningene skal være sanne eller ikke. Målet 
 er å lure de andre ved å fortelle sanne fakta
  som virker usanne, og usanne fakta som
  virker sanne.

• Klassen deles inn i grupper. 
• Elevene i gruppen sier de tre setningene etter tur.
• Resten av gruppen skal gjette om setningene 
  er sanne eller ikke.
• En elev som bløffer uten å bli avslørt, får ett 
  poeng. En elev som gjetter riktig, får ett poeng. 
• Elevene bytter grupper og prosedyren gjentas. 

Tilpasning: 
De som gjetter, kan stille oppfølgingsspørsmål 
på målspråket. Bestem på forhånd hvor mange 
spørsmål det er lov å stille.

Bløff
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Grammatikk - Setningselementer og 
setningsstruktur

Dette er en bli-kjent-aktivitet der elevene får 
trene på å stille og svare på spørsmål. 

Tidsbruk: 
15 minutter

Forslag til gjennomføring:
• Hver elev får et A4-ark av læreren.
• Elevene får i oppdrag å tegne hånda si på
  arket.
• På hver finger skriver elevene et ord eller et 
 tall som er svaret på et spørsmål om dem 
  selv. 
• Læreren viser illustrasjonen ovenfor til  
 klassen og går gjennom eksempler på 
  spørsmål de kan stille hverandre. Tallet tre 
  på langfingeren kan for eksempel være 
  svaret på spørsmål som «Hvor mange 
  søsken har du?», «Hvor ofte trener du?» og 
  «Hvor mange språk snakker du?».

• Elevene går rundt i klasserommet med  
 arket sitt og finner en partner.
• Elevene stiller hverandre spørsmål helt 
  til de får et av svarene som medeleven har 
  skrevet ned på hånda si. De skal svare på 
  alle spørsmålene med hele setninger. 
• Når begge elevene har stilt et spørsmål 
  som passer med et av svarene på medelevens 
  hånd, bytter de partner.
• Etter en stund avslutter læreren aktiviteten, 
  og elevene forteller i plenum hva de har 
  lært om hverandre. De skal fortelle på mål- 
 språket.

Infohendene



26

Ord & 
grammatikk

Ord og grammatikk

Grammatikk - Setningselementer og 
setningsstruktur

En aktivitet hvor elevene mingler og har quizlek i 
klasserommet. 

Tidsbruk:
30 minutter

Forslag til gjennomføring:
• Klassen og læreren blir enige om et bestemt 
  tema eller emne i grammatikken. Klassen har  
 en idémyldring og foreslår gode spørsmål. 
  Læreren skriver forslagene på tavla. Basert 
  på idémyldringen skriver elevene ned sine 
  egne spørsmål, gjerne med svar, på en lapp.
• Deretter reiser de seg og finner en partner.  
 Elev A stiller spørsmålet sitt til elev B, og elev  
 Bsvarer. Så stiller elev B spørsmålet sitt til 
  elev A. 

• Når begge har stilt spørsmålet sitt og svart,  
 bytter de lapp og finner en ny quizpartner.
  (Siden elevene bytter lapper, kan de få 
  det samme spørsmålet flere ganger. Dette 
  er helt uproblematisk og bidrar bare til å 
  styrke læringen.)
• Aktiviteten avsluttes når alle har snakket 
  med hverandre, eller når alle har snakket 
  med et bestemt antall medelever.

Tilpasning: 
Det kan legges til et konkurranseelement, for 
eksempel slik: Hvem klarer å spørre flest? Hvem 
er den første til å snakke med alle? 

Quiz og bytt
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Grammatikk - Setningselementer og 
setningsstruktur

Elevene øver seg på å stille spørsmål for å få 
mest mulig informasjon ut av et gitt bilde. 

Tidsbruk: idsbruk:
15–30 minutter
orslag til gjennomføring:
• Hver elev velger ut et bilde som illustrerer 
  egne opplevelser, kjente steder eller noe  
 kulturelt.
• Elevene noterer ned fem stikkord som har  
 med bildet å gjøre. Målet er å gjette hvilke 
  spørsmål resten av klassen kommer til å  
 stille om bildet.

• Læreren viser alle bildene på skjermen, og  
 klassen skal stille spørsmål til hvert av 
  bildene. 
• En av elevene velger et bilde og stiller et 
  spørsmål til bildet. Eleven som eier bildet, 
  svarer på spørsmålet, og hvis spørsmålet 
  kan knyttes til et av stikkordene, kan han 
  eller hun stryke ut dette stikkordet. Han eller 
  hun stiller deretter et nytt spørsmål til et  
 annet bilde.
• Aktiviteten fortsetter til alle elevene har 
  bidratt med både spørsmål og svar, eller til 
  en elev har strøket ut alle stikkordene sine.

Spørsmålsmyldring
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